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Q.1 (अ) पढु�ल बहुपया�यी ��नांचा �दले�या उ�तरांपकै� अचकू पया�य �नवडा (2)

1) 2√5+√3 या ��वपद करणींची अनबु� जोडी कोणती? 
अ. −2√5+√3          ब. −2√5−√3          क. 2√3−5          ड. √3+2√5

2) कोण�याह� प�रमेय सं�येचे दशांश अपणूा�क� �प ............... �कंवा ............... असत.े
अ. खं�डत          ब. अखंड आवत�          क. अखंड अनावत�          ड. a आ�ण b दो�ह�.

(आ) खाल�लपकै� कोणतहे� एक उप��न सोडवा : (2)

1) जर n(A) = 20,n (B)=28 व n(A∪B) =36 तर n(A∩B)=?

2) पढु�ल संच वेन आकृ�यांनी दाखवा.
U = {1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12}
P = {1, 3, 7, 10}
(P')' = P याचा पडताळा �या.

Q.2 (अ) पढु�ल कोण�याह� दोन उदाहरणे सोडवा. (Activity) (4)

1) जर n(A) =7,n(B) =13,n(A∩B)=4,  तर  n(A ∪ B)=?

n (A∪B) = [n (A) + n(B)] − n(A∩B)
               = [_____]−_____
               = 20−4
               = _____     

2) खाल�ल सं�या दशांश �पात �लहा 
9
11
9
11= _____

3) सोपे �प �याः 7√3 – 29√3
 = _____√3
 = _____√3

(आ) पढु�ल कोण�याह� एक उदाहरणे सोडवा (2)

1) सरळ�प �या. 3√3 + 2√27 +  7
√3

2) खाल�ल संच याद� प�तीने �लहा.
i. F = {I, N, D, A}
ii. H = {3, 9, 27, 81, 243}

Q.3 खाल�ल कोण�याह� एक ��नांची उ�तरे �लहा (3)

1) खाल�ल सं�या pq �पात �लहा   30. ¯219



2) समीकरण सोडवा. |7 - 2x| = 5

Q.4 खाल�ल एका ��नांची उ�तरे �लहा (4)

1) 3 चे वग�मळू भागाकार प�तीने काढा.

2) एका गटातील 100 लोकांपकै� 72 लोक इं�जी बोलतात आ�ण 43 लोक �� च बोलतात. हे 100 लोक इं�जी �कंवा �� च यांपकै�
�कमान एक भाषा बोलतात, तर �कती लोक फ�त इं�जी बोलतात? �कती लोक फ�त �� च बोलतात? आ�ण �कती लोक
इं�जी व �� च या दो�ह� भाषा बोलतात?

Q.5 पढु�लपकै� कोण�याह� एक उदाहरणे सोडवा (2)

1) शजेार�ल आकृतीव�न U,A,B, A∪B  आ�ण  A∩B  हे �लहा.

2) खाल�ल सं�या pq �पात �लहा. 357.417417 ....


